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Hiszek egy Istenben, hiszek egyhazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Egy esztendő .
Az időnek nem a napok szám a, 

hanem  az  esem ények súlya adja  
meg a  jelentőségét. Talán  igaza van
— s ezúttal feltétlenül igaza is van
— a  régi germ án m ondásnak, hogy 
a  háborús idők kétszeresen szám í
tanak.

S vájjon hányszorosan keli 
venni ezt a háborús időszámítást 
Göm bös Gyulánál, akit a magyar 
sors akkor juttat a  hatalom  élére, 
am ikor a „hatalom " szó valósággal 
gúnynak látszik, s amikor olyan 
feladatok m erednek eléje, melyek a 
legtöbb embert, még a leggyakor
lottabb politikust is elrettentenék, 
nem csak a felelősség borzalm as 
súlya, hanem  a feladatoknak hihe
tetlenül nehéz m egoldhatósága 
miatt is.

Mintha csak a  görög hős sorsa 
ism étlődnék meg nála is, akinek 
kilenc hőstettet kell véghezvinnie, 
kilencfejü sárkányokkal és szörnye
tegekkel harcbaszállan ia és azokat 
legyőznie, csakhogy az istenek ju 
talm át kiérdemelje. Az akadályok
ban, a  nehézségekben ez esetben 
sincs hiány. Nem is kilenc,— mint a 
m esében — de minden napnak uj 
feladatai és uj nehézségei vannak. 
Kívülről- bélülről egyaránt nehéz, 
fenyegető a  helyzet. Bent a felbom
lással fenyegető állam háztartás, az 
e lapadó  adóbevételek, a visszaélés

„Omladozó kövek a 
várpalotai kastélyban."

Eszel a címmel kisebb stúdium 
jelent meg Fiola Ferenc tollából a 
Magyarság szeptember 23.-i számá 
bán, amely — címétől teljesen elté
rően — Palota várával, vagy még 
közelebbről: a várpalotai iUjlaky- 
várral foglalkozik s nem a várpalotai 
Kastéllyal, ahogy azt cikkíró munkája 
címében mondja. Szükségesnek tar
tom ezt már csak azért is megjegyezni, 
miután a helynevek hibás használata 
sokszor félreéitésre adhat okot, s 
Fialának, mint kultúihistorikusnak — 
akiről föl kell tételeznünk, hogy m g- 
fordu’t Várpalotán — föltétlenül tud
ni kell, hogy a várpalotai vár és 
kastély két teljesen különböző épillet, 
amelyeket természetesen még egy 
napilap keretében publikált monog
ráfiában sem szabad összetévesz
teni.

Ettől eltekintve, Fiala cikke sok 
más tévedéssel is terhelt, amely hi
bák tisztázása kultúrtörténeti szem
pontból feltétlenül szükséges; éspe
dig éppen a Fiala állal szándékolt, 
egyébként valóban dicsérendő és 
nemes cél miatt. Mert hiszen, ami

sek és  panam ák fertőző ingoványai, 
a tönkretett mezőgazdaság, a piac 
és értékesítés gondjai, a  lezárt so 
rompók, a hitelélet teljes elfajulása, 
a munkanélküliség, s m indezekhez 
a  teljes reménytelenség, amely már 
csak a  legkalandosabb lehetősé
gektől várja a megoldás sült ga
lambját, amely sehogy sem akar 
a magyar szájba berepüln i: mind
ezek együtt és külön-külön is erő
sen próbára lették Gömbös Gyula 
vállalkozását.

Nem volt kecsegtetőbb a helyzet 
kifelé sem. A fojtogató gyűrű soha 
még igy nem szorította egy körül
zárt nép torkát, mint ezekben az  
időkben a magyarét. Mintha sikerre 
vezetett volna az a pokoli elgon
dolás, amely Prágában fogant és 
amely egy teljesen körülzárt terü- 
ten akarta a magyart a  tulajdon 
zsírjába fullasztani. s igy térdre 
kényszerítve, a kisantant zsoldo
sává tenni.

Külkereskedelmi szerződéseink 
csak papír formában jelentkeztek 
anélkül, hogy azokat eleven h a 
tóerővé tette volna a  gyakorlati 
élet. Még Olaszország felé is — 
amely országhoz pedig nemcsak a 
múlt hagyományai, de a  világfel- 
fogás azonossága is közel fűzött 
bennünket — mintha sorvadóban 
lettek volna gazdasági kapcsolata
ink. ahelyett, hogy gyarapodtak 
volna. Szintúgy Németországgal és 
Ausztriával is, ahova szerződé 
seink ellenére csak „elvileg szállí
tottunk. de a  valóságban ugyan
csak háttérbe szorultunk.

Nem csoda, ha a mindenfelőltor- 
nyosuló fekete felhők elborították a 
magyar eget és a könnyen hevüló

lyen fontos, hogy megőrizzük kultúr- 
múltúnk gyéren ránkmaradt emlékeit, 
épp annyira szükséges, hogy azok 
története is hamisítatlanul álljon előt
tünk !

Várpalota valóban ősidők óta 
fontos telephelye az embernek, ami 
rendkívül kedvező geográfiai fekvé
sével magyarázandó. A Bakony egy
kori, délfelé mélyen lenyúló renge
tegei és a Sárvíz magas vizének 
szegélye mentén Várpalota fontos 
álkelő pont volt, s mint tudjuk, arra 
vezetett a rómaiak egyik é.-keleí- 
d -nyugati irányú fontos útvonala, 
Zalabér felöl Öskün át Aquincumba, 
de semmiképen sem a pécs-győri 
hadiul, mint azt Fiala írja, miután az 
Ságváitól kezdve merész Ívben ka
nyarodott ei Sólyon át Hajmáskérre 
éa onnét Győrbe. Semmivel sem 
igazolható továbbá, miszerint Vár
palotán a rómaiaknak erődjük volt, 
mint azt a cikkben olvassuk, és — 
sajnos — a veszprémi múzeumban 
sem találunk semminemű, Várpalo
táról származó számbavehető római 
emléket. A gróf Waldstein—Zichy- 
féle kastély falába beépített római 
feliratos sírkő se várpalotai eredetű, 
de — mint azt már dr. Römer, Lacz- 
kó, dr. Dornyay és legújabban dr.

és lelkesedő, de annál könnyebben 
csüggedő magyar már-már elvesz
tettnek hitte a magyar ügyet — s 
a kétkedő ajkán az élet egyre ne- 
hezedőbb terhe alatt sokszor fel- 
fakadt a  végzetes szó. amely egy
kor a három részre szakított Len
gyelország sorsát pecsételte meg : 
„Finis Poloniae.*'

Mikor a  kétség és csüggedés 
talán legmélyebb pontját érte el ; 
midőn már a kishitűség emésztő 
férge ott rágta a nemzet le lkét: 
amikor sehonnan semmi remény 
s a nemzet hajója úgy imbolygóit 
a viharzó tenger hullámain, akár
csak a vízözön bárkája : Gömbös 
Gyula riadót fújt rádiószózatában 
és hitet, bizalmat, erőt hirdet.

A próféták igéinek lehetett az 
a csodás, életrekeltő hatása a hi
tetlenség. reménytelenség szomorú 
adventjében. Jótékony lelki har
mat ez a  szózat, amelyre felemel
kednek a csüggedt, lankadt fejek, 
a szemek kigyulnak és a  hit pi- 
hegő vérlüktetése pirosítja uj élet- 
lehetőségekre a már-már teljesen 
hitétvesztett magyart. S a rádió- 
szózat utón elhangzik a  berettyó
újfalui hires beszéd. A rádióban 
még azt mondja Gömbös Gyula ; 
„Én hivő ember vagyok".

Berettyóújfalun mór többet 
m ondhat. Hogyne, hiszen éppen 
egy esztendő munkája foglal he
lyet a két beszéd között. S hogy 
milyen munka s hogy a m unkának 
milyenek gyakorlati ered menyei? Azt 
megérteti minden magyarral a mi
niszterelnök, amikor kijelenti Be
rettyóújfalun :

— Nem lehetünk másodosztályú 
nép Európa Keletjén — nem is

Polgár Iván is ismertették — Inotá- 
ró! került oda, hol Aurelius Dialo 
brencus (barbár) törzsbe tartozó ka
tona sírját őrizte. Mindenesetre ér
dekes, hogy amily gazdag Várpalota 
közvetlen környéke (Inota, Bakony- 
kuti, Öíkü, Bánta) római emlékek
ben, éppoly szegény maga a község 
határa, ahonnét mindössze egy már
ványszobortöredéket őriz a Nemzeti 
Muzeum.

Oklevélszerüleg ugyancsak nem 
tudjuk igazolni, miszerint Palota 
községet Szent István alapította s 
hogy ott kőháza lett volna, amely 
palotáról kapta a község nevét is. 
Ért mindössze Kaprtnay „Diplomati
k á já b a n  olvassuk s az ő nyomán 
Károly János munkájában: „Fejér
vármegye történeté“-ben. Föltehetjllk, 
hogy már régebben is megerősített 
hely volt, ránkmaradt s Fiala által 
ismertetett várát azonban csak 1445- 
ben említik először okleveleink, ami- 
koris a Székesfehérváron taitott or- 
szággyü'és elrendeli, hogy mindazon 
várak lerombolandók, amelyek|Albert 
király óta épültek, az Ujlaky Miklós 
tulajdonát képező és Fejérmegyében 
fekvő Palota várát azonban, a gyűlés 
— mint tudjuk — az öt meghagyan
dó vár közé sorolja. A székesfehér.

akarok másodosztályú nép vezére 
lenni.

S ez ige elhangzik és megter
mékenyíti a lelkeket. Ma már más
képen látjuk és ítéljük meg a  m a
gyar kérdést is. a  magyar életet 
is e szavak hatása által. Mert a 
nagy Zrínyi lelke árad ki a  be
rettyóújfalui kijelentésből:

— Egy népnél sem vagyunk 
alábbvalóbbak.

És Gömbös Gyula egy éves 
korm ányzásának a  mérlegét kicsi
nyítés volna csupán közgazdasági 
eredményeiben nézni és Ítélni. Az 
ő m unkájának nagy és korszakos 
jelentősége abban van. hogy vissza 
tudta adni a  m agyar léleknek 
legnagyobb k incsét: a  hitet, a  bi
zalm at önm agában és rendelteté
sében. Ilyen hit nélkül csak to
vábbi szomorú topogós lett volna 
életünk, nem pedig d iadalm as ha
ladás a nagy magyar jövő felé.

Épül a
„szivárványhid“.

ValHsbölcseleti kérdésekkel nem 
a mi hivatásunk foglalkozni. A hir- 
szolgá'at ellátása azonban köteles
ségünk s jogunk van kritikát gyako
rolni a közélet megnyilatkozásairól. 
Ezért foglalkozunk a soproni evan
gélikus napok ünnepségeinek egy 
rendkívül értékes mozzanatával. Úgy 
érezzük, hogy az ott lezajlott meg
nyilatkozást ki kell emelnünk a napi 
politika köréből s mint értékes 
gyöngyszemet a legszebb foglalatba, 
a magyar szivekbe kell oltanunk.

vári országgyű és határozatából meg
tudjuk tehát, hogy a ránkmaradt vá
rat Albert uralkodása után (Albert 
1437— 1439) építették, úgy, hogy 
építésének idejét teljes határozottság
gal az 1440-es 1445-ös évek közé 
kell helyeznünk, befejezést azonban 
csak Ujlaky Lőrinc idejében, az 1480- 
as években nyert. Ugyanígy találjuk 
Istvánfy Miklós „H istó riá jában , 
Martin Zeiler és Andreas Stübel 
„H ungáriájában , és sok más törté
netírón kívül, báró Mednyánszky 
Alajos „Materialia...- cimű kéziratá
ban is (Országos Széchenyi Könyvi. 
2338. sz). Ezen időre vall egyéb
ként Palota várának építési stílje is, 
amely, eltekintve a gótikus jellegű 
külső támpillérektől, még ma is, de 
különösen a XVI. század végéről 
ránkmaradt rajzokon egy tipikus 
négyzetalaprajzű, gyönyörű négytor
nyos reneszánsz-palotát mutat. Ezt 
legjobban látjuk a bécsi Kriegsarchiv- 
ban Nr. 77. Várpalota 0033. sz. a. 
őrzött 1572. májusából származó 
alaprajzon.

Oklevélszerüen alig igazolható to
vábbá, hogy Mátyás király igen sok
szor lett volna az Ujlakyak vendége 
Palotán. Ellenkezőleg, a trónkövetelő 
Ujlaky, a XV. század leghatalmasabb
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Néha napján hasznos 
Fél pohár

Tisz'it gyomrot, beleiJ 
Deriti a kedvet

Ig m á n d i M is k a .

„A kormány szolgálatnak 
tekinti munkáját, nem 

__ uralkodásnak.**
Kapi B é la  e v a n g é lik u s  p ü sp ö k  éves  je le n té s é b e n  
e lis m e ré s s e l h ódo l a  k o rm á n y n a k . — K a to lik u s  
és p ro te s tá n s  te s tv é re k  s z e re te t te lje s  k é z fo g á s a  

S o p ro n b a n .

Katolikus é3 protestáns magyarok 
papjai ünnepelték Sopronban régi 
kultúrintézmények fennállását híveik 
sokasága közepeit?. Ekkor elhangzott 
az az őszinte óhajtás, hogy valósul 
jón meg már egyszer az a szivár
ványod, amelyet néhai Prohászka 
püspök álmodott meg Pannonhalma 
és Debrecen közölt. És ezen a hí
don ne a politika fullajtárjai közle
kedjenek, és ne vigyenek tarsolyukba 
dugárut, amit, ha a lu'só oldalon 
kicsomagolnak, előbujik a magyart 
magyartól elválasztó politika. Sop
ronban az egyik szónok, aki a római 
katolikus egyház szentszéki taná 
csosa, Prohászka Ottokár szellemé
ben azt mondotta: „Mi, valamennyien, 
katolikusok és protestánsok állapod
junk meg egy közös plattformban, 
mert erre elérkezett az utolsó perc."

Ez az a hang, amelyre minden 
magyar embernek fii kell figyelni, 
mert az erőket kívánja összehozni, 
összetartást szorgalmaz s őszinte, igaz 
magyar célt szolgál, amikor a szavak 
nem pótolják a mondanivalót Őszinte 
örömünkre szolgát, hogy ka olíkusok 
részéről hangzott el ez a hivó szó, 
arról a részről, ahol a nagyobb erő 
és számbeli többség található meg. 
Ez a hivó hang annál is inkább ér
tékes és általános figyelemre érdemes, 
mert a nemzet céljait kívánja szol
gálni, nem ékesít fel diszitő jelzőkkel 
különböző programokat, hogy ily mó
don igyekezzék olyan eszméket be
vinni a magyar lelkekbe, amelyekről, 
ha lekopik a disz, már nem ismerünk 
rá az eredetileg látszó szándékra.

Közös katolikus és protestáns

oligarhája örökös harcban állt Má
tyással, s mint tudjuk, 1459. február 
17.- én a cseszneki Garával III. Fri
gyes német császáit kiáltják ki Né- 
metujváron Mátyással szemben ki
rállyá. így Mátyás csak Ujlaky tá
vollétében fordulhatott meg Palotán 
s vendége legfeljebb élete vége felé 
leheteti, amikoris, mint tudjuk, Uj
laky, Mátyás hívévé szegődött. Pa
lota várának fénykora egyébként a 
török hódoltság idejébe esik, amikor 
— különösen a híres törökverő Thury 
György várkapitánysága idejében — 
a Dunántúl egyik legrettegeitebb vég
vára volt.

Végül, ami avár mai formáját illeti, 
úgy ezzel kapcsolatban talán leghe
lyesebb, ha dr. Rómer Flóris sorait 
idézem, aki 1860*ban megjelent 
„Bakony" ában a következőket Írja: 
„A város közepén fekvő régi vár, 
kivéve roppant vastagságú csupasz 
és sötét falait, alig tartalmaz művé
szi szempontból valami emliteni va
lót." És valóban, a Bakony és kü
lönösen a Balaton festői, sokszor 
bizarr és merész megjelenésű, több
nyire csak nehezen megközelíthető 
meredek csúcsokon, avagy magányos 
sziklákon épült kecses fellegváraival 
szemben a csaknem síkságon fekvő

platformot létrehozni igazán nem 
volna olyan nehéz dolog, ha azok, akik 
az ilyen szándékot irányítják, szere
idért szeretettel fizetnének egymás
nak. A keresztény gondolat diadala 
volna ez hazánk egyházi és politikai 
életében is. Diadalt ülne a haza 
ügyét és a köz szempontjait első
sorban tekintő törekvés, de hogy 
idejusson a magyar ügy, ahhoz szük
séges az őszinteség, amely kizár 
minden kulisszák mögötti t:vékeny- 
ségtt.

A vallási lé én való találkozás, 
egymás hitéletének nem bolygatása, 
igen nagyjelentőségű lenne a ma
gyarság életcéljai szempontjából. Ez 
még fokozódnék, ha mind a két ol
dalon igaz, őszinte érzések töltenék 
el az irányitó közegeket. A vallás 
minden embernek legszentebb belső 
élete, annyira szent megnyilatkozás, 
hogy azt politikával összekeverni 
szörnyű gondolat lenne. A soproni 
jószándék távol áll altól, hogy val
lási megkülönböztetéseket téve, po
litikai dugárut igyekezzék a szivekbe 
oltani. Éppen ezért tartottuk szüksé
gesnek, hogy boncoljuk és propa
gáljuk azt a gondolatot, amely val
lási léren is megérteni igyekszik a 
különböző egyházak részéről meg
nyilatkozó vallási törekvéseket s nem 
aszerint szortírozza s állítja sorokba 
a magyar r.épmiliókat, hogy ki me 
lyik templomban gyakorolja hi’éi s 
imádkozik Istenéhez, hanem egy lé
giót lát maga előtt, az egy azon 
Istenéhez könyörgő magyarokat, akik 
egyenlő jogokkal biró fiai ennek a 
sokszor megcáfolt hazának. (s.)

ormótlan Palota vára minden disz 
és — valljuk meg — minden épí
tészeti szépség hiányában, egyáltalá
ban nem sorolható legszebb építé
szeti emlékeink közé Mindenesetre 
Csonka Hazánk egyetlen, csaknem 
ieljesen épen reánkmaradt középkori 
vára s igy fö'.té lenül megérdemli, 
hogy azt még nagy á'dozatok árán 
is megőrizzük. S itt a legmesszebb
menő elégtételt kell szolgáltatni ép
pen a Fiala által teljesen alaptalanul 
megvádolt Unió Bányászati és Ipari 
rt. várpalotai bányaigazgatóságának, 
mint a vár volt birtokosának, amely 
nem, hogy nem rombolt és pusztított, 
és — ami már csaknem nevetségesen 
hangzik — : „értékes kincsektől" se 
fosztotta meg a várat, ellenkezőleg: 
egy évtizeden át tartotta fenn és 
őrizte meg súlyos áldozatokkal a vár 
épségét s adta át 1930. május 16.-án, 
teljesen jókarban, a Hadügyi Kincs
tárnak. A hűség kedvéért minden
esetre megjegyezhetem, hogy az Unió 
vezetősége által végzett lényegtelen 
átalakításokat (két terméskőből épí
tett lépcsős oldalfeljárat, ablakbeépi- 
tések) annakidején maga Lux Kálmán, 
legnagyobb szaktekintélyünk is meg
tekintette s azokat úgy ő, mint más 
szakembereink is teljesen stílszerü-

A dunántúli evangélikus egyhá:- 
kerület csütörtökön tartotta éves köz 
gyűlését Sopronban, d. Kapi Bála 
püspök és dr. Mesterházy Ernő ny. 
főispán, egyházker. felügyelő együt 
tes elnöklésével, amit szerdán a kü 
iönböző bizottságok, a Dunántúli 
Ev. Lelkészegyesületnek, az Ev Pap 
rék Orsz. Szövetsége Dunántúli Osz
tályának, a Dunántúli Luther Szö
vetségnek s az egyházkerület gyám
intézetének ülései előztek meg. Az 
egyházkerületi közgyű és kiemelkedő 
része Kapi Béla püspöknek éves je 
lentése volt, amely nemcsak tartalma 
gazdagságánál, hanem a benne meg
nyilatkozol érzések és költői nyel 
vezete folytán is megkülönböztetett 
figyelmet érdemel.

A püspöki jelentés legelején meg
emlékezik Luther születésének 450. 
évfordulójáról, majd az elismerés 
meleg szavaival adózik báró Rád 
vánszky Albertnak egyetemes felü
gyelői é3 Mesterházy Ernőnek egy- I 
há:ker. felügyelői tízéves jubileuma 
alkalmából. Az egyháznak az állam
hoz való viszonyáról szóló réjzben a 
jelentés bőséges érveléssel mutat rá 
arra a veszedelemre, ami a lelkészi 
és iskolai államsegélyek leszállításá
val az egész nemzetet érheti. Ennek 
során örömmel állapítja meg, hogy 
a kultuszkormány az ev. népiskolák 
helyzetével foglalkozik s igyekszik 
megoldást találni és hálás köszönet 
tel ismeri el Hóman Bálint kultusz- 
miniszter, Petri Pál államtitkár és 
Tóth István h. államtitkár melegszívű 
jóakaratát. Hangsúlyozza a püspök, 
hogy az államnak az ev. egyházzal 
szemben tanúsított jogi magatartása 
kifogástalan, majd igy folytatja :

— Egyházunk nem politizál ugyan, 
de kötelessége, hogy a kormá iy po
litikáját nyitott szemekkel vizsgálja s 
megkeresse, hogy abban érvényesül e

nek találták és soha nem kifogásollák.
Végül meg kell még emlitenem, 

hogy Palota várának ma már megle- 
j hetősen nagy irodalma van s nem 

szabad, rossz nyomon elindulva, úgy 
állítani be a hái’ Istennek egész jó 
karban lévő vár ügyét, mintha azt 
most kellene fölfedezni a magyar 
kul'urtörténelem részére. Dr. Rómer, 
Laczkó, dr. Dornyay és Rhé, a B a
kony kitűnő monográfusainak, vala
mint Könyöky és Takách munkáiban 
megbecsülhetetlen adatokat találunk 
Várpalota történetéhez s azonkívül 
Singer Ábrahám „Palota város tör. 
lénetéből" címen, ha talán egyolda
lúan is, mégis egy 109 oldalas mo
nográfiát irt Várpalotáról.

Befejezésül még annyit: Palota 
vára a legújabb időkben mindenkor 
kul'uremberek birtokában volt, akik be
csületesen mentették azt át napjainkra, 
amit a zivataros múlt a várból meg
hagyott. Ezenkívül Várpalota község 
maga sem oly szánalomraméltó, mint 
ahogy azt cikkiró véli, mert éppen 
az Unió Bányászati é3 Ipari rt., va
lamint a Péti Nitrogéi Műtrágyagyár 
csaknem ezer embert foglalkoztatnak 
telepeiken, amit bizony nem minden 
bakonyi falu mondhat el magáról 
manapság. Fa lle r Jenő.

az evangélium szelleme, a keresz
tyén erkölcs és élő lelkiismeret. A kor
mánnyal való érintkezésemben azon 
tapasztalatot nyertem, hogy a kor- 
mány ezeket a keresztyén követelése
ket nemzeti fenntartó értékeknek te
kinti, azokat megbecsüli és másokkal 
is megbecsülteti. Szolgálatnak tekinti 
munkáját, nem uralkodásnak. Törő
dik a néppel, melléje áll, szól hozzá 
és meghallja szavát. Felismeri a kor
mány föladatait a nemzet lelkiálla
potával szemben s igyekszik benne 
lelket, hitet, reménységet ébreszteni. 
Hiszem, hogy a kormányzásban meg
mutatott lélek és erély biztosítani 
tudják a közélet tisztaságát, a köz- 
igazgatás rendjét s a nemzet belső 
békességét.

A felekezetközi helyzet a jeleu- 
tés szerint változatlan, jelentősebb 
esetek nem zavariák a felekezeti bé
kességet.

— Nekünk, magyaroknak, — mond
ja továbbra a püspök — nemzeti egy
ségünk mindennapi kenyeret jelent, ez 
fölemeltetésünk egyik legerősebb ténye
zője. Vájjon várhatjuk-e sorsunk jobb- 
rafordulását, a bennünk rejlő erőinkér- 
vényesülését, ha ellenségeinkkel egyült 
mi is pusztítjuk önmagunkat ? I A 
magyar bérc különböző fák lombjától 
és gyümölcsétől színesedjék. Fejlessze 
ki mindegyik önmagái, dolgozza ki 
a lényegében rejlő értékeit, akár ró
maikatolikusnak, akár reformátusnak, 
akár evangélikusnak, akár zsidónak 
nevezzék azt a közösséget. De azután 
tudjanak ezek a fák eggyé válni, egy
máshoz simulni, egymást eltűrni, egy
mást megbecsülni. A magyar föld fá it  
egy kéznek kell összefogni, hogy le
gyenek egy nemzet fája! Hol van ez a 
kéz ? Isten cselekszi ezt.

Majd a püspök azegyházbelső hely
zetével foglalkozik és megáliapitja, 
hogy Dudáltul kiveszett a kényel
mesen éldegélő pap s kialakul a 

| gyülekezetért és egyházért dolgozó 
; tanítói típus is. A lelkészek igeszol- 
j gálata és pásztori munkája, valamint 

a belmissziói munka emelkedett és 
hálát ad a főpásztor a jó Istennek, 
hogy munkaprogramjába illeszthetne 
a lelkész- é3 tanitökörzeti konferen
ciákat, amiket az idén az egyházke
rület vezérei részére Í3 fog tartani. 
A püspöki jelentés hosszasan s ma
gasztos szellemben foglalkozik az 
egyháznak a mai világválsággal szem
ben tartozó kötelességével s nyoma
tékosan fölhívja a figyelmét a sze
gények, rokkantak, öregek és mun
kanélküliek támogatására.

A V e s z p r é m  —H e r e n d
közötti o rszágúton

ta lá lta to tt 50  kg. cukor.
Igazolt tu lajdonosa átveheti 

B agó  F e re n c  278
bányam érnöknél V árpalotán

K ö n yvn yo m d á i m u n k á t
l e g s z e b b e n  ■ ■ 
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Ai egész egyhizi életei, iskolai 
ügyeket slb. kimerítsen felölelő püs
pöki jelentés a többek közölt kiemeli 
a veszprémi ev. egyházmegye s egyes 
gyülekezeteinek a rossz anyagi vi
szonyok ellenére is dicséretes áldo
zatkészségét. így a veszprémi egy
házmegye sajtó- és bibliavasárnapi, 
fogházmissiiói, külmissziói, Qusztáv 
Adolf jubileumi és reformáció ün
nepi offertóriumain összesen 424 32 
P-t gyűjtött, a gyülekezetek közül 
Bakonybánk iskolát, imaházal és tor
nyot épített 5378 P költséggel, Kis- 
kamond iskolát 3166 P, Nagyacsdd 
iskolát és tanitólakást 9422 P-ért, 
mig a kicsi veszprémi gyülekezet 
1279 P költséggel kijavíttatta épü
leteit, adósságtörlesztésre pedig 2915 
P-t fordított.

*

A soproni egyházkerületi közgyű
léssel kapcsolatban kedden ment 
végbe az ottani evangélikus tanító
képző intézetnek 75 éves jubileuma, 
ami nemcsak fényes ünnepség kere
tében történt meg, hanem országos 
jelentőségűvé vált a katolikus és pro
testáns testvéreknek szeretetben tör
tént egybeolvadása által. Az ünnep

ség alkalmával ugyanis a jubiláló 
intézetet a soproni róm. kát. kon- 
vent részéröl Plnczich István felső
házi tag üdvözölte 8 beszédében ki
jelentette, hogy nemcsak a kölcsönös 
figyelmesség, hanem a hála ér
zése is hozta őket az ünnepségre, 
mert az intézetből a magyar közé
letbe nemcsupán ezernél több evan
gélikus, hanem számos derék kato
likus tanító került ki.

Dr. Felchttnger Mátyás szent
széki tanácsos, a soproni katolikus 
leánynevelő igazgatója pedig üdvözlő 
szavaiban többek között ezeket mon
dotta :

— Mi valamennyien, protestán
sok és katolisusok állapodjunk meg 
egy közös plattformban, mert elérke
zett az utolsó perc. Tartsunk össze, 
legyünk egyek, mert fenyeget a ve
szély.

Kapi Béla püspök megindult ér
zéssel válaszolt az üdvözlésekre és 
kijelentette :

— Boldogok leszünk, ha egyhá
zunk a katolikus testvérekkel közö
sen tudja szolgálni a közös jövendőt. 
Szereiéiért szeretettel óhajtunk fizetni.

A  M Á V , a  veszprémi póstaautóbusz 
és a  B a la ton i H ajózási B t. 

té li menetrendje.
A vasút.

Október 8 -án, holnap vasárnap 
lép életbe a MÁV új téli menetrendje, 
amely Veszprémet illetőleg a követ 
kezö :

V eszprém ből in d u l : Alsóörs— 
BfUred— Tapolcára: 4 20, 10 33,
14 00. 18 55. Bpest Délire (Alsó 
Őrsön ál): 4'20, 10 33, 18 55 Bpest 
Keletire (Alsóörsön á l): 4 20, 14 00. 
Bpest Délire (Szfehérváron á l) ; 5 23, 
7T4, 12 13, 13 45, 1708, 18 30,
19 47*. Bpest Keletire (Székesfe
hérváron á t) : 5 23 7-14, 13 45, 1708. 
Celldömölkre: 5 23, 10 16*, 13 15, 
18 30. Győrre : 7 14, 13 45. 18 30. 
Ujdombovárra: 4 45*, 13 15,

V eszp rém b eérk ez lk : 7 apolca— 
Bfiired—Alsóörsről: 7 09, 12 12,
17 05, 21 20. Bpest Déliről (Alsóör
sön á t): 12 12, 1705. Bpest heleti- 
ról (Szfehérváron á t) : 18 53. Bpest 
Déliről (Szfehérváron át): 10 32,
1314, 18 53. Székesfehérvárról: 7 35, 
10-32, 13 14, 15 52*, 18 53, 22 25*. 
Celldömölkröl: 7 35, 10 16*. 1102*, 
17-31, 19 47*. Győrről: 7 10, 10 32, 
17'31. UjdombovárrAI: 7 35, 10 57*, 
17 3 f, 22 15*.

A *-gal jelzett vonatok nem 
Veszprémből, hanem a KUlsflpálya-

G Y E R M E K J Á T É K O K
p  a ó r iá s i  n ag y  v á la s z tó k b a n  

1 legolcsóbban vásárolhatók

I  FODOR FERENC
■  I  könyv és papirkereskedésében

P O L O S K Á T
c iá n g á z z a l i r t

F I S C H E R  és T Á R S A
Székesfehérvár, Kossath-u. 6. 

Veszprémi megbízott szívességből 
8 C H L O Ö L ,  
Rohonczy-tér I. sz. 74

Olcsó! G arantá lt! Diskrét!

udvarról indulnak, illetve oda érkez
nek meg, melyekhez autóbusz csat
lakozás van.

Az autóbusz.
Október 8.-án új póstaautóbusz 

menetrend lép életbe, amely a kő
vetkező: Veszprém— Veszprém Külső 
pályaudvar között: Veszprémből ind. : 
4 20, 7 02, 9 54, 10*38, 13 09, 15 34,
16 50, 18 14, 19 04, 22 00 órakor. 
Külső p.-u -ra érk .: 4‘35, 7 18, 10 10, 
10 54, 13*25, 15 50, 17 06, 18*30,
19 20, 22 16. Visszaindul: 4 36, 
7*23, 10 20, 11 05, 13 30, 15 55,
17 30, 18 40, 19'50, 22 30. Vesz
prémbe érk.: 4 52, 7 39, 10 36, 
11*21, 13 46, 16 11, 17 46, 18 56,
20 06, 22 46 órakor. A fenti menet
rend szetint tehát a Veszprémből 
Külsőpályaudvarra 41 9  és 10 óra
kor induló, valamint a Külsőpálya
udvarról Veszprémbe 11 07 és 22 30 
órakor érkező és az új vasúti menet
rend szerint október 8.-ával meg
szüntetett járatok helye't a város ké
relmére a pósta autóbuszjáratokat 
állított be.

A hajó.
A Balatoni Hajózási Részvénytárs. 

október 2.-tól további intézkedésig a 
balatoni hajóforgalomban a következő 
menetrendet léptette életbe : Siófok — 
Balatonfüred — Tihaey: Siófokról i. 
10 20, Füredre é. 11.15, Füredről i.
12.00, Tihanyba é. 12.20 perckor. 
Csak vasárnap és szerdán: Siófok
ról i. 12.20, Füredre é 13.15, Ti- 
hanyból indul naponkint 15 40, Fü
redre é. 16.00, Füredről i. 16 05, Sió
fokra é. 17.00, Csak vasárnap és 
szerdán: Füredről i 8.15, Siófokra 
é. 9.10. Balatonboglár — Révjülöp: 
Boglárról i. naponkint 12 00, Révfü
löpre é. 12 25 Révfülöpről i. 6 35, 
Boglárra é. 7 00. Csak vasárnap és 
csütörtökön : Boglárról i. 17.30, Rév- 
fülöpre é. 17 55 Révfülöpről i. 15 30 
Boglárra é. 15 55. Fonyód — Bada
csony: Fonyódról i. naponkint 11.30, 
Badacsonyba é. 12 00. Badacsony
ból i. 17 55, Fonyódra é. 18 25. Csak 
vasárnap és szerdán: Fonyódról i. 
17.10, Badacsonyba é. 17.40. Bada
csonyból i. 12.10, Fonyódra é. 12.40.

Az osztálysorsjátékra

Szombatig
Szerezzen

Szerencse
Szám okat

Szűcsnél

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Rótt 

Nándor megyéspüspök ma szom
baton Bpestre utazott, ahol résztvesz 
az Orsz. Kát. NaggyGlésen és a 
püspöki konferencián. — Dr. Svoy 
Lajos szfehérvári megyéspüspök csü
törtökön Veszprémben tartózkodott 
s látogatást tett a megyéspüspöknél 
és a főispánnál. — Dr. Wernex Adolf 
zirci apát szerdán a szentév alkal
mából Rómába utazott.

— A főispán u tazása . Dr. Ke. 
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja 
szerdán Bpesten volt, ahol hivatalos 
ügyeit intézte. Este hazaérkezett Vesz- 
piémbe.

— O rszágosan  h a rangszó  h ir
deti a  kato likus nagygyűlés m eg
nyitását. A püspöki kar tagjai leg
utóbbi pásztorleveleikben elrendelték, 
hogy az idei Országos Katolikus 
Nagygyűléssel kapcsolatban október
7, -én, ma szombaton, az esti ha
rangszó után 10 percen keresztül 
szólaljon meg minden templom vala
mennyi harangja és jelezze, hogy az 
ország fővárosában megnyílt a kato
likus nagygyűlés.

— K atolikus egyházközségi 
közgyűlés. A veszprémi róm. kát. 
egyházközség képviselőtestülete okt.
8. án rendkívüli közgyű'ésttart,amely
nek egyedüli tárgya a most folyó or
szágos katolikus nagygyűlés által az 
Actio Catholica munkatervezetének 
megállapítása iránt eddig hozott ha
tározatoknak és irányelveknek ismer
tetése.

— A nagy am erika i karrié rek  
hősei nem bíborban született herce
gek. hanem ügyes self-made-manek. 
Ezektől tanul Úna Golden, Sinclair 
Lewis regényének hősnője, aki elha
tározza, hogy nőlétére ulánnozni fogja 
ezeket a modern hősöket. Ennek a 
bátor kislánynak történetét Írja meg 
Sinclair Levis: „Szegény lány pénzt 
keres." cimü regényében, amely most 
jelent meg a Pantheon kiadásában, 
a „Jó Könyvek“ első köteteként. Ára 
fűzve 90 fillér vászonkötésben, finom 
papiron 1 90 P.

— Az evangélikus KIÉ köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta 
a Veszprémi Evangélikus Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület évi rendes köz
gyűlését, amelyet Horváth János el
nök nyitott meg, vázolva az elmúlt 
év eseményeit. Majd Mesterházy Béla 
a titkári, Hermann Jenő pedig a 
pénztárosi jelentést olvasta fel, me
lyeket a közgyűlés egyhangúlag e l
fogadott. Hering János lelkész és dr. 
Zauner Róbert felügyelő felszólalá
saikban dicsérettel emlékeztek meg 
az egyesület munkájáról és további 
kitartó működésre buzdították az if
júságot. Kisebb javaslatok tárgyalása 
után a tisztujitás következett, amely
nek során alelnökké Thallmann Ri-

hárdot, titkárrá Szűcs Lajost, könyv
tárossá Buti Sándort választották 
meg. Végül a KIÉ indulót énekel
ték el.

— V árosi közgyűlés Vesz
prém ben. Veszprém város képvise
lőtestülete október 11.-én, jövő szer
dán d. u. 4 órakor rendes közgyű
lést tart, amelynek tárgysorozatán 
szerepel a város 1934. évi költség- 
előirányzata is.

— A P ia ris ta  D iákszövetség  
közgyűlése. A Veszprémi Piarista 
Diákszövetség október 15.-én, jövő 
vasárnap d. e. 11 órakor a gimná
zium dísztermében tartja évi köz
gyűlését, amit fél 11-kor a piaristák 
templomában szentmise, majd a gim
názium bejáratánál az intézet hősei 
em léktáblának szokásos megkoszo
rúzása előz meg. Az elnöki megnyi
tót dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, 
elnök, Nyilassy Károly tanárról az 
emlékbeszédet Steidl József áll. felső 
keresk. isk. tanár mondja. Határozat- 
képtelenség esetén a közgyűlést okt. 
20 -án délelőtt tartják meg. — Okt. 
14.-én, szombaton esle tagösszejöve
tel lesz a diákmenzán.

— A Nem zeti E gység uj vár
m egyei titk á ra . A Nemzeti Egység 
országos központja Piatsek Jenő 
ve8zprémmegyei pártitkárt megbíza
tása alól, saját kérelmére, fölmen
tette s helyette Veszprémmegyére a 
Nemzeti Egység párttitkári tennivalói
val Felbert Pált bízta meg.

— Á thelyezett tan ítónő . A val
lás- és közoktatásügyi miniszter Sza- 
lay Emma balatonalmádi á l .  isk. 
tanítónőt Dunabogdányba helyezte át.

— K atolikus nap  Ugodon. 
Nagysikerű katolikus nap volt vasár
nap Ugodon. Dragovits Sándor es
peresplébános üdvözlő szavai után 
Serük József kanonok-plébános tol
mácsolta a veszprémi megyéspüspök 
melegüdvözletél. Nagy beszédet mon
dott dr. Ernszt Sándor volt népjóléti 
miniszter, a Kát. Népszövetség alel-

( U í í -

n 6* 1 lámpás super- 
re n dsze r1) 7066-os 
O rion  rádiónak. Hét 
hangolt kor biztosítja az 
elérhető legnogyobb 
szelektivitást. Különle
gesen szerkesztett sza
bályozóval a lakás  
akusztikáidnak megfe
lelő hangerőre és hang- 
színezetre állítható. Ez, 
o minden technikai újí
tással felszerelt készü
lék a legkényesebb 
igényeket is kielégíti, 
filtbott Stcptrnáns P 405.-
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Mlegór annyit a vág y  és a rem én y!
hogy 3 , 6, 12, vagy 2 4  pengőt b efek tessen  
havonta a m. kir. osztálysorsjátékba?

S o k e z e r  ember: nő, fé rfi, fiatal, öreg, 
szegény, gazdag a zt állitja,hogy igen is  c é ls z e rű ,mert

hol nyerhet ma egyszerre oly 
óriási összeget, mint a z osztáiysorsjátékon!

E n né lfo g va rendeljen vagy vegyen^ Ön is 
m ég m a egy sorsjegyet b á rm e ly ik  fő á ru -  
s ító n á l.

M in d e n k in e k  és m inden  egyes  
s o r s je g y n e k  e g y e n l ő  a n y e ré s i 
e s é ly e ! 263

A h ú zás  m á r  f .  hó 14.-én  ke zd ő d ik . 
U j sorsjáték... uj rem énység!

nöke, aki történelmi áttekintéssel fej
teget e a katolicizmus hivatását a nem
zet életéhen. Ötvös Lajos a Kát. Nép- 
szövetség vezérigazgatója, országgyű
lési képviselő, a vallás- és nemzet
romboló sajtó kárhozatos következ
ményeire muta'oit rá. Fitz Artúr or
szággyűlési képviselő a „Quadrage- 
simo anno" kezdetű pápai bulla szo
ciális vonatkozásait fejtegette. Dr. Ma- 
gyardsz Ferenc bakonykoppányi ciszt. 
plébános a nők katolikus hivatásáról 
szólott. Szalay Lajos kér. szoc. szak
szervezeti titkár a szociális kérdések 
katolikus vonatkozásaira mutatott rá. 
Huszár Mihály országgyűlési képvi
selő megállapította, hogy a katolikus 
szervezkedés senki ellen nem irá
nyul s a katolikuFok belső erejét 
igyekszik gyarapítani. Witt Lajos 
erdőmérnök, az Aclio Catholica el
nöke zárta be a nagygyűlést szép 
beszéddel.

— M agyar viszonyok között 
szinte fantasztikus példányszám teszi 
lehetővé, hogy a Pantheon könyvki
adó fűzve 90 fillérért, vászonkötésben, 
finom papíron P 190-ért adhassa a 
Bjó Könyvek" sorozatát, a mai kül
földi szépirodalom legjavát. Első kö
tet a Nobeldijas amerikai Sinclair Le- 
wis : „Szegény lány pénzt keres* cimü 
regénye. A kiadó megérdemli, hogy 
a közönség támogassa a modern iro
dalmat népszerűsítő, amerikai stilu 
munkájában. Vegye meg a „Jó 
Könyvek" minden kötetét. Csak a leg
kitűnőbbet kapja.

— H alálozás. Dr. Kende Ádám 
kormányfőtanácsos, ügyvéd, a városi 
és vármegyei közélet oszlopos tagja, 
szept. 29.-én, 71 éves korában, vá
ratlanul elhunyt Pápán. Szivszélhü- 
dés okozta halálát. A boldogult Pápa 
város életében évtizedek óta nagy 
szerepet vitt s a város képviselőtes
tületében döntő szava volt. Ezenkívül 
a város számottevő intézményében 
eredményes tevékenységet fejtett ki. 
Mint a Pápai Hitelbank alelr.Öke és 
ügyésze nagy érdemeket szerzett az 
intézet felvirágoztatása körül, de a 
vármegyei éleiben is érvényesítette 
kiváló jogi tudását és ismereteit. Ok
tóber L én volt a temetése igen nagy 
és meleg részvét mellett s sírjánál, 
a gyászszertartást végzett Haberfeld 
Jakab főrabbin kívül, Hamuth János 
polgármester a város, dr. Weltner 
Sándor orvos a pápai izr. hitközség, 
dr. Sdndorfi Kázmér veszprémi ügy
véd a szfehérvári ügyvédi kamara, 
dr. Molnár Imre a pápai ügyvédi 
kar, dr. Pongrdcz József a Pápai 
Hitelbank, dr. Fehér Dezső az izr.

ápolda és dr. Lusztig Sámuel a 
Lloyd nevében búcsúztak el tőle 
bensőséges szavakkal A temetésen 
megjelent dr. Horváth Lajos, várme
gyénk alispánja is. Gyászjelentéseket 
adtak ki a Pápai Hitelbank, az ügy
védi kar és a Lloyd társulat. Halálát 
özvegye és három gyermeke gyá
szolják.

— P ápai iparosok  székház 
ép ítési terve. Pápáról jelentik: A 
Pápai Ipartestület székkázépitési ter
vekkel foglalkozik s az építkezést 
olyan módon kívánja megoldani, 
hogy a székházban helyet foglaljon 
az Iparoskör és egyéb, az iparos 
érdekeket szolgáló intézmény is. Az 
elöljáróság a terv m egvalósítsa ér
dekében lépéseket fog tenni. A moz
galom élén az ipartestület fiatal, 
agilis elnöke : Hajnóczky Ferenc áll, 
aki a székházépité3i alapra nagyobb, 
mintegy 800 P összeg letétbe helye
zését jelentette be. A szép tervet 
bizonyára a város is megfelelő mó
don támogatni fogja.

— „A 3000 éves em ber"  c. fan
tasztikus történet a moziban szom
bat vasárnap. Ugyanekkor Vadnay 
László személyes rendezésében : Ha- 
esek és Sajó-est, Érckövi László, 
Horváth Ica é3 Földi László szemé
lyes felléptével. Bohózatok, tréfák 
nagy tömege fog viharos nevelést ki
váltani. — Szerdán csütörtökön, fil
léres helyárakkal: A szerelem városa 
c. gyönyörű filmattrakció.

— A veszprém i népm űvelési 
a lb izo ttság  egy évi m unkája . A
veszprémvárosi ikn. albizottság hét
főn tartotta éves gyűlését dr. Berky 
Miklós polgármester elnöklése alatt, 
aki üdvözölte a megjelent Krehnyay 
Lajos uj tanfelügyelőt. Nacsddy Jó
zsef róm. kát. tanító, városi népin, 
titkár ismertette az elmúlt évi tevé
kenységet. A három éves munka- 
program első két esztendejében 12 
gyakorlati irányú tanfolyam volf, 
amelyeken összeseu 269 hallgató vett 
részt. Ehhez jön az ismeretterjesztő 
előadások hallgatóinak száma, körül
belül 100. így 1260 népművelési 
órán 369 felnőtt nyert oktatást. Volt 
analfabéta, számolás és mérési, né. 
mef, gyorsirási, gépiró, kézimunka 
tanfolyam. A Mária Társulattal kar
öltve háztartási tanfolyam, a cipészek 
részére ortopéd szaktanfolyam. Ezen
kívül rendeztek gyermekjáték és 
díszműáru készítő háziipari tanfo
lyamot, ami számos kiállításon elis
merést nyert. Itt készitelték a Vesz
prémben járt külföldi cserkészeknek

a város által ajándékozott 1500 drb. 
dísztárgyat. A beszámolót az albi
zottság megelégedéssel vetle tudo
másul és a polgármesternek, az elő
adóknak, valamint a szervezési mun
kát végző albiz. titkárnak köszönetét 
mondott Utánna a zárszámadást fo
gadták el. Az 1933—34. évi munka
terv tárgyaiétánál elhatározták az 
ifjúság nevelésébe való belekapcso- 
lódást. Evégből 3 kedélyképző tan
folyamot terveznek. Lesz még gyors
irási, számolási, ipari és női tovább
képző & német nyelvi tanfolyam. 
Folytatják a háziipari tanfolyamét is. 
Ezenkívül 50 ismeretierjesztő előadást 
terveznek különböző egyesületekben. 
Dr. Pulay Kálmán a könyv'ár for
galmáról tett jelentést, majd dr. Nagy 
Lajos muzeumőr indítványára elvben 
hozzájárultak, hogy Borsos József 
festő, a város szülötte halálának 50. 
évfordulóján ünnepélyt rendeznek.

— P o lg á ri iskolai m agánvizs- 
gák. A veszprémi áll. polg. fiúisko
lában a karácsonyi határidőben ma
gánvizsgálatot tenni szándékozók 
kérvényeiket (2 P bélyeggel ellátva), 
a bpesti kerületi kir. főigazgató
sághoz címezve adják be okt. 10.-ig 
a helybeli polg. isk. igazgatóságánál. 
Mellékelni kell 40 fill. bélyeggel el
látva a legutolsó isk. bizonyítványt, 
anyakönyvi kivonatot (nem kereszt- 
levelet), erkölcsi bizonyítványt. A kér
vény beadásakor csak 1 50 P fize
tendő. Szegénységi bizonyitványalap- 
ján kérvény és mellékletek bélyeg
mentesek. Igazgatóság.

— A negyvened ik  évfolya
m ába lépő „M agyar Lányok", 
melynek címlapjáról bájos kis ma
gyar leány mosolyog reánk, fénykép
másolatban közli a lap legelső szá
mának legelső oldalát. Tutsek Anna 
cikke a magyar lányokhoz, két pom
pás ifjúsági regény S. Bokor Malvin i 
és Ego tollából, Székely Tibor és | 
Cseíényi Erzsi novellái, bájos versek, í 
gyönyörű képek, az egészség háza 
ismertetése stb, minden benne van, 
ami a mai fiatal leányt és anyát ér
dekelheti. Különösen szépek az „Olt- 
honunk" uj kézimunka- és ruha- 
mintái. Közli a népszerű „Hamupi
pőke" pályázat eredményét is. Tájé
koztató mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal: Bpesl VI., An- 
drássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 
4 pengő.

— G épjárm űvek  u j rendszám - 
táb lá in ak  k icseré lése. A gépjármű 
tulajdonosokkal miheztártás végett a 
veszptémi rendőrkapitányság közli, 
hogy uj rendszámtáblával és adó
bélyeggel még el nem látott gépjár
művek, illetőleg gépjárműves pótko
csik október 8 -ig bezárólag a régi 
rendszámtáblákkal is résztvehelnek 
a közúti forgalomban.

— Szerkesz tő i üzenetek . Cali
gula. Hát bizony csak eredeti kézira
tot közlünk, máshol megjelentet akár 
ki is vághatnánk. Az idei katalógus 
még nincs meg, a legutóbbi a köl
tözködéskor elkeveredett, egy kis tü 
relmet kérünk tehát, amig megtalál
juk. — Séd. Minthogy már többször 
közöltünk verseiből, kérnünk kell in- 
kognitója szives fölfedését. Akkor 
szívesen mondunk bővebb bírálatot, 
akár levélben is. — Várpalotai tudó
sító. Köszönöm szives fáradozását, 
majd megy a dolog. Bővebben le
vélben.

— E lveszett szept. 26.-án a 
Veszprém—Nagyvázsony közti utón 
1 drb., Horváth József péksegéd ne
vére szóló felszabadulási levél (cell- 
dömölki iparteRrület), Nagy Pál mes
tertől igazolvány és a celldömölki 
ipartestület igazolványa. Megtaláló 
szolgáltassa be a rendőrkapitány
ságnál.

— B alaton i üdü lőhelyek . A
belügyminiszter „Balatonfüzfő üdülő
hely*, valamint Balatonkenese és 
Bahtonfőkajár községek halárainak 
meghatározott részére „Balatonaka- 
rattya" elnevezéssel, és Balatonkenese 
község határának meghatározott ré
szére „Balatonkenesei fővárosi üdü
lőhely* elnevezéssel az üdülőhely 
megnevezést engedélyezte.

— H at s e r té s  egy  u j to a le tté rt.  
Hat sertést adnak egy uj ruhamodelléit 
Uj-Guineában, ahol újabban ugyan
csak nagy zsarnok lett a divat. A fa
levelekből és fűszálakból font ruhá
kért tehát a benszülött nők többet fi
zetnek, mint a párizsi asszonyok a 
legdrágább toalettekéit. A női ruha
árak között az egész világon nagy 
különbségek vannak. Így pl. azt a 
toalettet, amely Párizsban vagyonba 
kerül, a Párisi Divat olvasói néhány 
pengőért csináltathatják meg, mert a 
népszerű magyar divatlap minden 
számában rengeteg uj modell rajzát 
közli.

— F e jb e ru g ta  a  ló. Pápáról je
lentik : Csuti István 14 éves pápa- 
böröllőpusztai fiú lovat tisztogatott 
az istállóban, miközben a ló kirúgott 
és a fiút fejen találta. Súlyos álla
potban szállították be az irgalmasok 
kórházába, de most már túl van a 
veszélyen.

— A túlsók evésnél
Vagy túlsók ivásnál
„Igmándi" gyógyvízből
Mar félpohar használ.

H a s z n á lt  a m e r ik a i  Í r ó a s z 
t a l t ,  v a g y  m á s  f ió k o s  Í r ó a s z t a lt  
v e s z e k .  A já n la to k a t  F o d o r  F e r e n c  
k f in y v k e r e s k e d é s é b e  k é r e k .

— A Nyíl regényujság legújabb 
száma Tavaszi vihar" Szilágyi Lász
lótól. Ára 10 fillér.

— T a lá ltak  Veszprémben okt. 
2.-án, az utcán, egy kulcstartót kul
csokkal. Igazolt tulajdonosa a ren
dőrkapitányságon átveheti.

— M egm érgez te  m ag á t. Szeri- 
hofjex Janka veszprémi háztartási 
alkalmazott alkalmazási helyén isme
retlen okból, állítólag kénsavval, 
megmérgezte m agá\ A mentők a 
helybeli kőrházbs szállítót ák.

— B icskázás a  ká rty a  m iatt. 
Halápi Lajos siófoki korcsmáros a 
kártya miatt haragba keveredett Tóth 
Mihály csendőrségi háziszolgával, 
akit junius 2.-ára virradó éjjel a sa
ját vendéglője előtt hat késszurással 
megsebesített. A veszprémi törvény
szék a bicskázó korcsmarost súlyos 
testi sértésért hat hónapi börtönre 
Ítélte. A vádlott és védője fellebbeztek.

D I S Z  L E  l 'É L I 'A  1‘J J tO K
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— Röntgen szem ű leány. Hilda 
Altlee angol leány egyszer egy kis
babát fürdetett és úgy érezte, hogy 
látja a csontjait. Később kipróbálta 
ezt a furcsa látóképeseégét és egy 
macska egész csontrendszerét látta.
A világ minden tudományos esemé
nyéről 35 év óta hűségesen beszá
mol Tolnai Világlapja.

— F ö lak asz to tta  m agát. Vár
palotáról jelentik: Szabó István 21 
éves legény kedden reggel édesanyja 
padlásán felakasztotta magát. Tetté 
nek okát nem tudják. Munkanélküli
sége miatt panaszkodott gyakran.

— Ebéd közben k a rjá t törte. 
Molnár Ilonka várpalotai 3 éves kis
lány ebédközben a székről leesett és 
karját törte.

— H alálos ö k ö rru g ás . Varjú \ 
József 79 éves kupi földmivest a 1 
község határában munka közben az 
ökör úgy hasba rúgta, hogy a szeren
csétlen gazda másnap kiszenvedett

— L eszere lés—felszerelés. Az 
egész világ közvéleményét az tartja j 
izgalomban, hogy mit határoztak a 
nagyhatalmak Genfben. Leszerelik-e
a bombavetőket, a mérges gázokat 
árasztó repülőgépeket ? A világ jobb
léte függ ettől és természetesen ha
zánké is. De a fegyverek leszerelése 
mellett a gazdasági javaktól meg
fosztott osztályokat a felszerelés is j 
foglalkoztatja: Ki fogja leromlott ott
honunk készleteit uj szükségleti cik
kekkel felszerelni? Furcsa, de úgy 
van, hogy évről-évre gondol erre ! 
egy folyóirat, amely a magyar értel
miség otthonának szebbé ételére már 
annyit cselekedett. A „Tündérujjak, j 
Magyar Kézimunka Újság ezúttal is ! 
hű maradt eredeti célkitűzéséhez. I

Négy ágypárnahuzattal (két nagy és 
két kispárnára valóval) ajándékozza 
meg uj előfizetőit, illetve mindazokat, 
akik 14 40 P-vel a kitűnő kézimunka- 
ujrág egész évfolyamára egy összeg
ben előfizetnek. Hogy hatilmas ará
nyú ajándékakcióját e folyóirat már 
október elsején megindítja, azt az 
olvasók nagy táborának óhajára cse- 
lekszi, mivel igy lehetővé válik az 
októberi előfizetésével a karácsonyi 
ajándékul szolgáló párnáknak a gyö
nyörű, előrajzolt minták alapján való 
gondoakihimzése. Aki t. i. most a 14 40 
P t (hozzácsatolva a 40 fillér portó az 
ajándékcsomag vidékre való kézbe
sítéséé t) beküldi a Tündérujjak-naV, 
Bpest, IV. Szervita-tér 3 , az nyom
ban birtokába jut az ajándéknak, 
mig a folyóirat megindítását egy 
évre, kívánsága szerint, akármikorra 
ké heti.

— Szüreti m ulatság. A Bala
tonkenesei Iparoskör vasárnap ren
dezte a Dull-féle vendéglőben szoká
sos szüreti mulatságát, fényes anyagi 
és erkölcsi siker mellett.

— Szerezze m eg ö n  Is a le
hetőségét annak, hogy ne legyen 
kedvetlen, kilátástalan az élete, ha
nem reménysége legyen egy szebb 
élet és boldogabb jövő iránt! Vegyen 
egy osztálysorsjegyet, önmagának és 
családjának tesz vele szolgálatot, 
meit mihelyt sorsjegye van, már 
meg is szerezte a jóleső reményt, 
hogy 10, 20, 25. 30, 40, 50, 100. 200, 
300 ezer pengőt nyerhessen. 42 000 
sorsjegyet sorsolnak ki az uj sorsjá
tékban közel 8 milió pengő kész
pénzben. Tehát szerencse fe l!  Min
denkinek és mindenegyes sorsjegy
nek egyforma a nyerési esélye! A 
húzások október 14 -én kezdődnek. 
A sorsjegyek hivatalos ára: */i 24,
V2 12, ‘ t 6, Vs 3 pengő az ösz- 
szes főárusitóknál. 264

— A mozi m űsora. Ma szom- 
baton(7 ) és vasárnap (8.) nagy k ttős 
m űsor: „A 3000 éves ember", az 
örök szerelem misztériuma 2 részben, 
10 fejezetben. 1. rész: „ \z  é ő mú
mia", II. rész: „A fáraó leánya". 
Rendkívül izgalmas, fantasztikus tör
ténet, amelynek főszerepeit Boris 
Karloff és Zita Johann alakítják. 
Ezenhivül Magyar Világhiradó. Köz
ben a szerző: Vadnay László sze
mélyes rendezésében: Hacsekés Sajó 
est. Kacagó orkán fogja kisérni a 
szinrekerülő eredeti bohózatok, tré
fák és duettok egész sorát, amelyben 
Érckövi László, Horváth Ica és Földi 
László szemé'yesen lepnek fel. A 
nagyszerűnek Ígérkező szombat-va- 
sámapi előadásokon rendes helyárak,

amelyekre a filléres jegyek is bevált
hatók. — Szerdán (11.) és csütörtökön 
(12) filléres előadásokban, Joseph 
Schmidt, a világegyiklegszebb hangú 
énekesének világsikert aratott filmje: 
„A szerelem városa". Velencében, a 
lagúnák romantikus városában ját
szódik, kedves melódiákkal, megható 
cselekményekkel. A főszereplő part
nerei : Ctiarlotte Ander, Victor de 
Kowa, mig a film humorát Fritz 
Kampers biztosítja. Előzőleg kisérő 
műsor és híradó. — Az előadások 
kezdete hétköznapokon fél 7 és 9, 
vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor. A 
közönség kényelmére jegyek telefo
non is rendelhetők: telefonszám 1.

— M egkezdődött Ali basa  m eg 
a  kacsa kalandos tö rténe te  foly
ta tásokban. Az Én Újságom októ
ber-decem beri évnegyedének első 
száma hozza meglepetésül kis olva
sóinak. Folytatásos regény Tábori 
Pál fordításában, Tutsek Anna és 
Nyuszi néni meséi, Babay József 
verse stb. tarkítják még az uj szá
mot. Szívesen küld minden jó gyer
meknek mutatványszámot a kiadó- 
hivatal: Bpest VI., Andrássy ut 16. 
Előfizetési dij negyedévre 2 P.

— Tűz. Mezőlakon tűz pusztitott, 
amely alkalommal elégett Bódal Sán
dor kazla 241 P értékben.

— L eszakította fe jbő ré t a  gép. 
Pápától jelentik: Ifj. Gáncs Lajos 
Perutz-szövőgyári munkás a gép 
mellett dolgozott s valahogy fejét a 
gépnek olyan helyére dugta, hogy 
annak kiálló része fejbőrét 12 cm. 
hosszúságban felhasította. A kórház
ban mfi'é et hajtottak végre rajta.

IRODALOM MŰVÉSZET
(Az Uj Idők nótáskönyvét) az

Uj Idők legutóbbi számával küldték 
szét s azt minden előfizető ajándékba 
kapta. Herczcg Ferenc szépirodalmi 
hetilapja változatlanul gazdag és ér
dekes tartalmú. Harsányi Zsolt és Bo
kor Malvin nagysikerű regényeinek 
folytatása, Gosztonyi Adám könnyes- 
humoru elbeszélése, Aszlányi Károly 
ötletes Írásai, Matolcsy Andor szines 
veiencei naplója, Bertalan Kornélia, 
Falu Tamás, Lenkei Henrik írásai, 
Székely Tibor elmés szinhári kriti
kája gyönyörködtetik az olvasót. 
Moór Mária „A szülők iskolája" c. 
sorozatban rendkívül értékes és ér
dekes tanulmányt irt a gyermekne
velés egyik fontos kérdéséről, az 
étvágytalan gyermek meggyógyitásá- 
ról. Időszerű képek, fejlécek és a

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

c l  P Á L M A

O K M A
ta /rto itc t lfa  
mSrm. cvttJz á t ,  
tairtó-Siá-Q ^ ,
C4oc(Á'v-ctí A a tán oi

Ezt kérje!

népszerű rovatok : Szerkesztői üzene
tek, Harmincezer pengős rejtvény
megfejtési verseny, Kertészet, Gaszt
ronómia, Szépségápolás sem marad
tak ki az Uj Idők legutóbbi számá
ból, amelynek kiadóhivatala: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 1 6 ,bárkinek szíve
sen küld mutatványszámot. Előfize
tése negyedévre 6 ‘40jP, egyes szám 
50 fillér.

(Napkelet.) A Napkelet októberi 
száma ismét gazdag és változatos. 
Szinnyey Ferenc Arany János öreg 
korából mond el kedves dolgokat, 
Kállay Miklós a francia Bremond 
abbéról, mint irodalomtörténetiróról 
irt tanulmányt. Pethő Sándor Mária 
Antoniette életével foglalkozik. Rédey 
Tibor Shakespeare „Téli rege" c. 
művét méltatja a Nemzeti Színházban 
történt fölujitása alkalmából. A szép- 
irodalmi részben Komáromi János 
nagysikerű regényének folytatásán 
kivül Dékány András elbeszélését, 
Reményik Sándor és Ritoók Emma 
szép verseit találjuk. Molnár c. Pál 
és Bóday György fametszetei diszi-
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6. (XXXV. LVIII.—41. szám.) VESZPREMVARMEOYE 1933. október 8.

Eladó
Jókai Mór-u.l3.sz.

ház,
m e l y  á l l t

egy 4  szoba-fürdőszobás,
egy 2 szoba-konyhás, 
egy 1 szoba-konyhás 
lakásból és garázsból. 275 

Érdeklődni lehet dr. Grünner Lászlónál.

tik Tormay Cecil kitűnő folyóiratát, 
amelyben még az „Elvek és Művek", 
irodalmi, színházi stb. rovatokat é j 
a „Külföldi Króniká“-t találjuk. A 
Napkelet előfizetése negyedévre 6*50, 
tisztviselőknek 4 50 P. Szerkesztő
sége és kiadóhivatala Bpest, VII., 
Rózsa-utca 23. sz. alatt van.

(T izenöt esz tendős ju b ileu 
m át) ez évben ünneplő Magyar Asz- 
szonyok Nemzeti Szövetsége uj, meg
lepően szép kiállításban és tarta
lommal jelentette meg lapját, A Ma
gyar Asszonyt. Októberi első száma 
Tormay Cecil „A virágok városa" c. 
művének első közleményét hozza. A 
legnagyobb magyar írónőnek mun
kája abszclutbecsü költői alko'ás, 
amelyet egyik kritikusa ragyogó iro
dalmi drágakőnek nevezett. Berde 
Mária, Erdély nagy írónőjének klasz- 
szikus szépségű novelláját, Harsányi 
Grétének a mai lány problémáját tár
gyaló érdekes regényét, Reményik j 
Sándornak, a legmélyebb magyar 
költőnek versét találjuk a lap első 
részében. Színházi szemlét, több ér
tékes cikket és bő divatrészt eredeti 
illusztrációkkal ad A Magyar Asszony, 
amely ;uj formájában erőteljes neki
lendülést mutat Az illusztrációk, a 
kitűnő művésznek, Jaschik Álmosnak 
munkája, a divatrész rajzait Jaschik 
Álmosné rovatvezető látja el finom 
Ízléssel és nagy szakértelemmel. A 
háztartási rovatot Stumpf Károlyné 
vezeti. Megrendelhető: Bpest, VII., 
Rózsa-utca 23.

(H ogyan k ísérjük  a  m agyar 
n ó tá t zongorán  ?) Megjelent Rei- 
chert Ferencnek „Hogyan kísérjük a 
magyar nótát zongorán“ cimü hézag
pótló munkája. A munka főként a vi
déken élő uriosztály részére készült, 
akiknek rendszeres zenei tanu'ásra 
nincs módjuk. Közérthetően van meg
írva, elsőizben kísérli meg a szerző, 
hogy megtanítsa olvasóját, miképen 
kell a magyar nótát és népszerű tánc
darabokat szolid és nem ízléstelen 
vagy együgyü zenei kísérettel ellátni. 
A műben a súly különösen a mód
szerre van fektetve, hogy hogyan le
het magánúton a kiséretszerkesztést 
megtanulni és alkalmazni. Aki tudja 
is az összhangzattant, nem minden 
esetben tud még összhangositani. A 
munka színvonalát biztositja azon kö
rülmény, hogy dr. Major Ervin nem
zeti zenedei tanár (a magyar zenének 
rádióból is ismert kutatója) vállalta 
az átnézését. A könyv elsőrésze össz
hangzattan, a második annak gyakor
lati alkalmazása, számos kotta és 
dallampéldával, ára 150 P. Megren
delhető utánvételi szállításra, vagy 
bélyegekben való előzetes beküldés 
ellenében Reichert Ferenc áll. tanító
nál, Pestszentimre. A második kiadás 
sajtó alatt van.

A VESZPRÉMVARMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

T E S T E D Z É S .
L a b d a r ú g á s .

A pápai Kinizsi vasárnap Sop
ronban a SFAC-tól 2 :0  (1 :0 ) ará
nyú vereséget sz nvedett. A sérülés 
folytán a 3. perctől 10 emberrel ját
szó Kinizsi nem bírta rendes játék
tudását kifejteni és kénytelen volt a 
győzelmet átengedni lelkes ellenfelé
nek. Jók a Kinizsiből; Limperger, 
Király, Szalmássy, Téth é j Tarr. 
Biró: Kiss.

A Move VSE Péten a KSE-vel 
játszott 1:1 (1 :0 )  arányban. A mér
kőzést végig a Move irányította, leh- 
nikai fölényét a péti csapat csak lel
kesedésével tudta egyensúlyozni. Ál
mos csatársorát a péti védelem köny- 
nyen szerelte s a mérkőzés utolsó 
percében az egyenlítést is sikerült ki
verekednie. A MOVE gólszerzője Tóth, 
Pét-é a jobbösszekötő. A helyi csapat 
minden já'ékosát dicséret illeti lelkes 
játékáért. Biró: G ánássy.

A VTC itthon a múlt évi alosztálv- 
bajnok BSC vei játszott és 3 :0  (0: 0) 

^arányban győzött. A füredi csapat is 
a mérkőzés elején egy játékórát, sé 
rülése miatt, szintén nélkülözni volt 
kénytelen s második félidőben a VTC 
határozott fölény mellett megérdemel
ten győzött Füzes, Novák IV. és Mol
nár góljaival. Biró: Vadász.

A várpalotai Unió Fűzfőn 3 :2  
(1 :0 ) atányban győzött. Az egyforma 
játékerőt képviselő csapatok közül a 
gólratörőbb Unió győzött a kissé 
könnyelmüsködő fűzfői védelem ellen. 
Gólszerzők: Eiler (3) (Unió), Serfőző 
éj Joszt (Fűzfő). B iró: dr. Naschitz.

A magáratalált SSE 4 :2  (2 :0 )  
arányban győzött Szfehérvárott az 
ELŐRE II. ellen. A mérkőzés kime
netele pillanatnyilag sem volt kétsé
ges s a siófoki csapat fölényét gó
lokra is tudta váltani. Gólszerzői: 
Vinkler (3) és Böröcz. Biró’: dr. Ősz.

A Peiutzgyár Pápán ismét szép és 
ériékes győzelmet aratóit 4 :0  (2 :',0)

861 — 1932. sz. 1933. Pk. 5159. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Láng Lajos budapesti ügy
véd által képviselt „Ferró" Vas-, 
műszaki és ?utófelszere!ési R. T. ja
vára 131 P 58 f. követelés é j járu
lékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 1763. számú vég
zésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932. évi X. hó 13.-án lefog
lalt, 2732 P-re becsült ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi 
XLI. t.-c. 20. §-a alapján még követ
kezőkben megnevezet, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltatók ja
vára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprém, Kossuth L.-u. 22 és folyt. 
Galamb u. 19. sz. a. leendő megtar
tására határidőül 1933. évi október 
hó  10. n ap jának  dé le lő tt 9 órá- 
] «  tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, áruk s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, eset
leg a becsár * 3-áért is el fogom 
adni. 1000 pengőt meghaladó becsér- 
tékü ingónál a becsérték 10°/o-át bá
natpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató köve
telését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, igénykeresetüket az ár
verés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1933. szept. 16.
P á d á r  s. k ,

276 kir. bir. végrehajtó.

arányban a Sárvári SE fölött. A nagy 
gólarányu győzelme megérdemelt, 
mert minden csapatrésze jobb volt 
ellenfelénél. Gólszerzői: Iker (2), Vá
mos és Antaleszku. Biró;Rosenberg II.

A Pápai Vasutas Zalaegerszegen 
a Z. MOVE-tól 5 :0  (2 :0 )  arányú 
vereséget szenvedett. A bajnokjelölt 
MOVE-nak csak megnehezíteni tudta 
a győzelmet a vereség ellenére is 
nagyszerűen működő Vasutas-véde
lem. Biró : Fülöp. (t. I )

o V asárnap i lab d a ru g ó  p ro g 
ram. A Kinizsi a Szombathelyi Vas
utassal Pápán, az SSE a szfvári 
ARAK kai Siófokon, a Move VSE 
a VTC-vei Veszprémben a MOVE 
pályán, az Unió a Péti KSE-vel Vár
palotán és a FAC a szfehérvári ELŐ
RE II-vei Fűzfőn játszik bajnoki 
mérkőzés.

o V eszprém  b irkózó-leventék  
kiváló sze rep lé se  S zfehérváro tt.
A Veszprémi Levente Egyesület bir
kózói kiválóan szerepeltek Szfe
hérvárott a vasárnap lendezett or
szágos versenyen, amelyen hét egye
süld birkózói: a Bpest MÁV Előre, 
Bpest Vasas, Bpest Törekvés, Buda
keszi Mag>arság, Tatabánya, Szfe- 
hérvár és a mi birkózóink vettek részt,

| összesen 81 indulóval. A selejtező 
délelőtt kezdődött és elhúzódott estig. 
Nagy meglepetést szerzett a közön
ségnek az eddig még ismeretlen 
veszprémi gárda, meit 18 induló 
közül 16 bekerült a döntőbe. Ennek 
ellenére a fővárosiak a pontozással 
elnyomták, sőt diszkvalifikálták le
ventéinket, akik pedig tudásukkal 
messze felülmúlták a többi verseny
zőket. A veszprémieknek a közönség 
tüntetése mellett mégis sikerült több 
jó helyezést elérni. Kis-középsulyban 
országos bajnokságot nyert Vigh La
jos, aki egyedüli volt, hogy minden 
győzelmét tussal aratta. Harmadik 
leit Rohács Jenő. Könnyű súlyban 
Kiss Ferenc egy fővárosi birkózót 
kétszer tussolt, de a vezető biró nem 
adta meg, mire Kiss lelépett s kény
telen volt 4. helyezéssel beérni. Lég- 
sulyban esett el a bajnokságtól Len- 
nert József é3 Fekete Kálmán, akiket 
a vezető biró léptetett le a szőnyegről 
s csak a 3 és 4. helyre helyeztettek. 
Többi birkózóink is igazságos bi- 
táskodás mellett több jó helyezést 
érdemeltek volna. Reméljük, hogy a 
közeljövőben Veszprém vendégül lát 
hatja a Szfehérvárott szerepelt bir
kózókat, amikor birkózóink befogják 
bizonyítani, hogy a szfehérvári ítél
kezés igazságtalan volt.

o M egalakult a  Siófoki Sak- 
kör. A Siófoki Sakkör múlt vasár
nap tartotta alakuló gyűlését, amelyen 
elnökké dr. Répássy-Kurcz Gyula 
ügyvédet, pánztátossá Hülber Feren
cet, titkárrá Böröcz Józsefet válasz
tották meg.

o Lövészversenyek. A Move 
VSE  házi céllövő versenye vasárnap 
folyt le szép eredménnyel, amely a 
következő: I. Kategória: 1. Le- 
couve Endre 241 ponttal, 2. Nagy 
htván 238, 3. Jády Ferenc 224, 4. 
Takács József 222, 5. Csiszár Gyula 
217 ponttal. II. Kategória. 1. Tóth 
Ubul 229, 2. Pekárdy Pál 203. 3. 
Bujtás József 142, 4. Nagy Ödön 
121, 5. Régi Károly 111 ponttal. III. 
Kategória: 1. Korcsák Ede 177, 2. 
Fersli Ferenc 168, 3. Farkas Lajos 
167, 4. Tóth Lajos 166, 5. Büky 
József 165 ponttal.

A Postás SE  vasárnap rendezi 
szezonzáró házi céllövő versenyét.

A fiatal, de igen agilis és eddig 
is szép lövészéletet folytató Péti Kul- 
túr- és Sport Egyesület okt. 8.-án, 
vasárnap rendezi meghívásos hetes 
csapat és egyéni céllövőversenyét.
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Megyebeli községeink közül Nagy
vázsony, Mezőkomárom, Nagyláng, 
Fűzfő és Nádasdladány nevezték be 
eddig csapataikat.

Anyakönyv.
Születés: Sági Gyula gazdálkodó és 

Kőszegi Szidónia leánya Valéria Mária 
Zsuzsanna r. k. — Konta Miklós gyári 
munkás és Újhelyi Ilona leánya Éva Má
ria ev. — Amrein Károly cserepes-t. és 
Kovács Mária leánya Mária r. k. — Lei- 
meiszter Lajos cipész és Nagy Etelka fia 
István József r. k. — Nagy Gellai János 
napsz. és Kalmár Mária fia Lajos r. k. — 
Göntér Ferenc m. kir. p. ü. s.-titkár és 
Farnady Katalin fia Ferenc Károly r. k .— 
Thalmann Hermin leánya Margit Hilda ev. 
— Kalmár FJál szobafestő és Fekete Irén 
fia halva szül. — Kovács József napsz. és 
Mészáros Róza fia halva szül. — Arnhof- 
fer |ános napsz. és Ebei Margit leánya 
Margit Erzsébet r. k.

Halálozás: Zsoldos Rezső ny. kir. telek- 
könyvvezető, 76 é., r. k. Lendvai An
tal 2 h., r. k. — Margalit Jenő magánzó, 
60 é., izr. — Vidák Ernőné Heizer Mária 
48 é., r. k. — Spórer Tivadar ny. utbiztos, 
81 é., r. k. Sípos Lajos n a p sz , 65 é., 
r. k. — Szeif László 14 h., r. k. — Ekker 
Teréz 1 h., r. k. — Kutas Lajosné Fejes 
Erzsébet 39 é., r. k. — Szalai Teréz cse
léd 25 é., r. k.

Házasság: Deutsch István kereskedő
Brassó és Kulcsár Ilona izr. — Csécs Jó
zsef ács-s. és Heizer Julianna r. k. — 
Vaczola János napsz. és Vizeli Mária r. k.

Árverési hirdetmény.
A B akonyalja ! M üm alom  R t.

felszámolás alaili cég Pápateszér 
kOzség központjában transervális ut 
melletti

850 négyszögöl 
ingatlana

a rajta lévő épületekkel egyült, me
lyek ipari lelep céljaira alkalmasak, 
folyó évi ok tóber hó  29.-én d é l
e lő tt 11 ó ra k o r a helyszínen árve
rés alá bocsájtalnak. Az érdeklódók 
közelebbi felvilágosítást a pápate- 
széri községházánál kaphatnak.
279 A felszám olób izo ttság .

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veazprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat


